Widuchowa, dnia 08 czerwca 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH:
DĘBOGÓRA, RYNICA, ŻARCZYN, KRZYWIN"

Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
GMINA WIDUCHOWA
ul. GRUNWALDZKA 8
74-120 WIDUCHOWA
TEL./FAX. 91 416 72 55
REGON 811684924
NIP 858 17 26 084
e-mail: org@widuchowa.pl

II. Właściwość przepisów:
Niniejsze zamówienie wyłączone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ze stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. z późn. zm.), dalej p.z.p., ponieważ jego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowanie mają:
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 627), dalej ustawa PROW;
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.
U. z 2018 r., poz. 396), dalej rozporządzenie.
 Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 j.t. z późn. zm.),
dalej KC.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW W
MIEJSCOWOŚCIACH: DĘBOGÓRA, RYNICA, ŻARCZYN, KRZYWIN”.
Gmina Widuchowa zadanie realizować będzie z udziałem środków Europejskiego
Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W ramach ww. zadania wymienione zostanie część elementów placów zabaw.
Urządzenia nienadające się do użytku zostaną zdemontowane i zutylizowane, a teren placów
zabaw zostanie przygotowany na potrzeby montażu nowych urządzeń. W wyniku zadania
powstaną bezpieczne, atrakcyjne wizualnie i użytkowo place zabaw, które stanowić będą
miejsca spotkań i integracji dzieci i rodziców (zarówno mieszkańców jak i odwiedzających).
Place zabaw podlegające przebudowie znajdują się w centralnych punktach miejscowości
przez co będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających. Urządzenia zabawowe
wykonane będą z trwałych i zarazem bezpiecznych dla użytkowników materiałów,
umożliwiających bezpieczną i długotrwałą eksploatację placów zabaw. Place zabaw
podlegające przebudowie są ogrodzone i zabezpieczone.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w 4 miejscowościach obiektów
infrastruktury rekreacyjnej - placów zabaw:
Zadanie nr 1 - Dębogóra - dz. nr 158/8, pow. działki 863,34 m2 - dostawa,
transport i montaż urządzeń placów zabaw na ww. działce w miejscowości
Dębogóra:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego - 1 kpl.;
b) sprężynowiec pojedynczy konik - 1 szt.;
c) sprężynowiec pojedynczy motorek - 1 szt.;
d) huśtawka wagowa drewniana - 1 szt.;
e) huśtawka podwójna z drewna klejonego - 1 szt.;
Zadanie nr 2 - Rynica - dz. nr 110/1, pow. działki 301 m2 - dostawa, transport i
montaż urządzeń placów zabaw na ww. działce w miejscowości Rynica:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego - 1 kpl.;
b) sprężynowiec pojedynczy konik - 1 szt.;
c) sprężynowiec pojedynczy motorek - 1 szt.;
d) huśtawka wagowa drewniana - 1 szt.;
e) huśtawka podwójna z drewna klejonego - 1 szt.;
Zadanie nr 3 - Żarczyn - dz. nr 173/4, pow. działki 2527,1 m2 - dostawa, transport
i montaż urządzeń placów zabaw na ww. działce w miejscowości Żarczyn:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego - 1 kpl.;
b) sprężynowiec pojedynczy konik - 1 szt.;
c) sprężynowiec pojedynczy motorek - 1 szt.;
d) huśtawka wagowa drewniana - 1 szt.;
e) huśtawka podwójna z drewna klejonego - 1 szt.;

Zadanie nr 4 - Krzywin - dz. nr 862/4, pow. działki 692,8 m2 - dostawa, transport
i montaż urządzeń placów zabaw na ww. działce w miejscowości Krzywin:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego - 1 kpl.;
b) sprężynowiec pojedynczy konik - 1 szt.;
c) sprężynowiec pojedynczy motorek - 1 szt.;
d) huśtawka wagowa drewniana - 1 szt.;
e) huśtawka podwójna z drewna klejonego - 1 szt.;
f) karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.;
Zamówienie obejmuje również:
a) wykonanie konstrukcji mocujących urządzenia placu zabaw, tj. osadzenie kotew
stalowych i ich obetonowanie;
b) roboty ziemne polegające na uformowaniu i rozplantowaniu ziemi z wykopu
pod urządzenia zabawowe.
2. Wymagania ogólne do wszystkich urządzeń:
a) zestaw zabawowy z drewna klejonego - elementy wchodzące w skład zestawu:
- wieża z daszkiem: 1,4 m /1,0 m;
- wieża bez daszka: 0,8 m;
- ślizg: 1,4 m / 1,0 m;
- wejście wspinaczkowe: 1,0 m;
- wejście łukowo-linowe: 1,4 m;
- tunel linowy z różnicą poziomów: 400 mm;
- rura strażacka: 1,4 m;
- płotek z barierą modułową: x2;
- przejście "żabki": 0,8 m;
- halina: 0,8 m;
- panel klepsydra (dostawiony);
- wejście grzybki: 0,8 m.
Materiały: liny z rdzeniem stalowym, tworzywo HDPE (wypełniania, dachy, bariery),
drewno klejone, zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej.
b) sprężynowiec pojedynczy konik:
- wysokość całkowita: 0,8 m;
- gabaryty + strefa bezpieczeństwa: 3,1 m x 2,3 m;
Materiały: Tworzywo HDPE, stal malowana proszkowo.
c) sprężynowiec pojedynczy motorek:
- wysokość całkowita: 0,8 m;
- gabaryty + strefa bezpieczeństwa: 3,1 m x 2,3 m;
Materiały: Tworzywo HDPE, stal malowana proszkowo.
d) huśtawka wagowa drewniana:
- wysokość całkowita: 1 m;
- gabaryty + strefa bezpieczeństwa: 3,3 m x 6,0 m;
Materiał: tworzywo HDPE, drewno klejone, elementy metalowe ocynkowane i
malowane proszkowo, słupy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo,

betonowane.
e) huśtawka podwójna z drewna klejonego:
- wysokość całkowita: 2,3 m;
- gabaryty + strefa bezpieczeństwa: 3,8 m x 7,5 m;
Materiał: belka górna wykonana z metalu, ocynkowana, zawiesie łożyskowane ze stali
nierdzewnej, siedzisko aluminiowe pokryte gumą, słupy z drewna klejonego na
stopach stalowych, ocynkowanych, betonowane.
f) karuzela tarczowa z siedziskami:
- wysokość całkowita: 0,8 m;
- gabaryty + strefa bezpieczeństwa: okrąg o średnicy 5,5 m, karuzela z miejscami
siedzącymi dla 10 dzieci.
Materiał: siedziska - tworzywo HDPE, podest - blacha aluminiowa ryflowana,
konstrukcja oparta na najwyższej klasy łożyskach, elementy konstrukcyjne
ocynkowane i malowane proszkowo.
3. Wszystkie dostarczane urządzenia zabawowe muszą:
a) być nowe;
b) posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na
terenach użyteczności publicznej;
c) każde z dostarczonych urządzeń musi posiadać deklarację zgodności CE oraz
odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy PNEN 1176, PN-EN 1177 (place zabaw).
Zamawiający wymaga, by wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawił
mu dokumenty odniesienia (aprobaty, atesty, certyfikaty, deklaracje) zastosowanych
technologii i materiałów oraz zamontowanych urządzeń.
4. Szczegółowy zakres prac i robót został zawarty w niżej wymienionych dokumentach,
które są podstawą wykonania przedmiotowego zamówienia tj.:
a) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Dębogóra: projekt budowlany,
zgłoszenie robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
b) załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Rynica: projekt budowlany, zgłoszenie
robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
c) załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Żarczyn: projekt budowlany, zgłoszenie
robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
d) załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Krzywin: projekt budowlany, zgłoszenie
robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje elementów siłowni wskazanych w projekcie dla
rejonu Dębogóra, tj. biegacz pojedynczy, orbitrek, twister oraz dla rejonu Krzywin, tj.
zestaw 3w1, twister, wahadło, biegacz, trainer orbitrek wolnostojący, trainer
wyciskanie siedząc pojedyncze, wioślarz, trainer wyciąg górny pojedynczy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni
warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na
wykonaniu robót w zakresie urządzenia placu/placów zabaw o wartości nie mniejszej niż
20 000,00 złotych netto.
W celu spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej zamawiający żąda od
wykonawcy zamówienia wykazu robót, polegających na wykonaniu robót w zakresie
urządzenia placu/placów zabaw, w treści zapytania ofertowego.
Do wykazu robót należy dołączyć dowody, pochodzące od podmiotu, na rzecz którego
roboty były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane należycie, tj. zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i kryterium okresu gwarancji dla wszystkich zadań łącznie.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
1.
2.

Kryteria oceny ofert
Cena
Okres gwarancji

Waga (%)
70%
30%

4. Opis sposobu przyznawania punktacji dla każdego z zadań oddzielnie:
Lp. Kryteria oceny ofert
1. Cena oferty brutto

Waga
70%

2.

30%

Okres gwarancji

Sposób przyznawania punktów
Cena, waga kryterium 70% - ocena wyrażona ilością
punktów, która zostanie wyliczona wg następującego
wzoru:
Cn
C = --------- x 100 pkt. x 70%
Cb
C - oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta
rozpatrywana w kryterium "ceny brutto";
Cn - oznacza najniższą cenę oferowaną brutto spośród
ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe;
Cb - oznacza cenę brutto ofert ocenianej.
Okres gwarancji, waga kryterium 30% - ocena
wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona wg
następującego wzoru:
Gn
G = --------- x 100 pkt. x 30%
Gb

G - oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta
rozpatrywana w kryterium "okres gwarancji";
Gn - oznacza okres gwarancji (liczba pełnych miesięcy)
ofert ocenianej;
Gb - oznacza najdłuższy okres gwarancji (liczba pełnych
miesięcy) spośród ocenianych ofert.

5. Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane wynosiła co najmniej 24 miesiące. Maksymalna długość okresu
gwarancji została przez zamawiającego określona na okres 60 miesięcy. W ramach
zaproponowanego okresu gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych
przeglądów serwisowych, raz w roku.
6. Zaproponowanie przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż maksymalnie
zakładany przez zamawiającego, spowoduje przyjęcie do oceny oferty
maksymalnego, określonego przez zamawiającego okresu gwarancji.
7. W kryterium „okres gwarancji” wykonawca ma podać w ofercie długość okresu
gwarancji w pełnych miesiącach (np.: 24 miesiące, 30 miesięcy, 36 miesięcy, 50
miesięcy), lub w pełnych latach, odpowiadających miesiącom (np.: 2 lata, 5 lat).
Zaproponowanie przez wykonawcę niepełnych miesięcy, lub podanie lat których nie
można w sposób automatyczny przeliczyć na liczbę miesięcy będzie podstawą do
odrzucenia oferty z powodu tego, że jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
8. Najkorzystniejsza oferta - za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta
spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym, która uzyska najwyższą liczbę
punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów oceny ofert: C + G
9. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert
przedstawiających taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający
wybierze spośród takich ofert, jako najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców do złożenia, w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie
dotyczącym ceny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić
ceny wyższej niż w złożonych ofertach.
12. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych
o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych,
zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejsce składania ofert:
GMINA WIDUCHOWA
ul. GRUNWALDZKA 8
74-120 WIDUCHOWA
pokój nr 11

2. Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija w dniu

dzień
25

miesiąc
06

rok
2018

godzina
14:00

3. Oferty składa się, pod rygorem nieważności, tylko w formie pisemnej.
4. Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.
VII. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożenie oferty przez wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu
ofertowym
b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których
mowa w przepisie art. 43a ust. 4 ustawy PROW, chyba, że osoba, o której mowa w
art. 43a ust. 4 ustawy PROW nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w
sprawie wyboru wykonawcy;
3) oferta złożona po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.
4) oferta dodatkowa zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie
5) oferta dodatkowa została złożona po terminie składania ofert dodatkowych
określonym przez zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w terminie
od dnia podpisania umowy do:

dzień
31

miesiąc
07

rok
2018

X. Zasady składania ofert i kontakt z zamawiającym:
1. W terminie składania ofert wykonawca składa ofertę wraz z wykazem robót na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie robót.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
3. Kontakt z zamawiającym możliwy jest wyłącznie pisemnie, elektronicznie lub za
pośrednictwem faxu na dane kontaktowe podane w ust. I niniejszego zapytania
ofertowego.
XI. Zmiana zapytania ofertowego:
1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania
ofert.

2. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione, zgodnie z art. 43a ust. 3
ustawy PROW, przed upływem terminu składania ofert.
3. W zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu
jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w
szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania
danego warunku w postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
XII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zapisów zawartych w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym.
2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty powinna więc zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka
wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem usług, materiałów, środków
transportu, koszty nakładów, prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy
wykonaniu zamówienia, choćby nie można ich było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy
3. Cenę należy podać w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu realizacji robót oraz protokolarnym
odbiorze zrealizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dostarczeniu kompletu
certyfikatów i deklaracji zgodności, oraz po przedstawieniu zamawiającemu
oświadczeń podwykonawców, że wynagrodzenie za zrealizowane przez nich roboty
zostało zapłacone, na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury,
w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego.
XIII. Warunki zmiany umowy:
1. Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo
zwiększenia zakresu świadczenia. Będą to zmiany polegające na:
1) zmianie terminu wykonania zamówienia w sytuacji, gdy na skutek obiektywnych
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np.
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, siły wyższej) lub
przyczyn zależnych od zamawiającego nie ma możliwości dotrzymania terminu
określonego w umowie. Termin realizacji zamówienia zostanie w takich
sytuacjach przesunięty o okres przemijającej przeszkody w realizacji zamówienia.
2. Zmiana umowy z powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna,
jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zamówienia wykonanie części prac
objętych dotychczas tym zamówieniem stało się zbędne.

3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli
do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych
prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na
skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego;
2) zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest możliwe wykonanie zamówienia w całości.
4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
XIV. Dodatkowe informacje:
Zapytanie ofertowe wraz z pełną dokumentacją zostanie zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html.
Zapytanie ofertowe wraz z pełną dokumentacją zostanie zamieszczone na stronie
www.bip.widuchowa.pl - zakładka Informacje/Zapytania ofertowe.
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia przedmiotowego postępowania bez
wyboru żadnej z ofert.
XV. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widuchowa, ul.
Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa, tel./fax. 91 416 72 55, REGON 811684924, NIP
858 17 26 084, e-mail: org@widuchowa.pl;
 Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Widuchowa jest Pani Ewa Stefańska, e-mail:
iod@widuchowa.pl, tel. 91 416 72 55 w. 21;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa placów zabaw z miejscowościach: Dębogóra, Rynica, Żarczyn, Krzywin”,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- upoważnieni pracownicy administratora;
- pracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,
- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i
uprawnieniami,








- instytucje pośredniczące, wdrażające, zarządzające, w tym pracownicy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Komisja Europejska.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Załączniki:
1. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Dębogóra: projekt budowlany, zgłoszenie
robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
2. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Rynica: projekt budowlany, zgłoszenie robót
budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
3. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Żarczyn: projekt budowlany, zgłoszenie robót
budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
4. załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Krzywin: projekt budowlany, zgłoszenie
robót budowlanych, przedmiar robót (ślepy kosztorys);
5. załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - umowa, w której szczegółowo określone
są warunki realizacji przedmiotu zamówienia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą;
6. załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.

